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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1
จดัซื �อผ้าหมกึเครื�องคํานวณเลข มอนโร 

แบบ 1300
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 35,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 35,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

2 จดัซื �อลิ �นแฟ้ม (1x50)  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 680.00 องค์การค้าของ สกสค. 680.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

3

จดัซื �อพสัดเุครื�องเขียนแบบพิมพ์            

(ที�เย็บกระดาษ,สก็อตเทป,ลวดเย็บ B8,

ลวดเย็บ MAX#10,ตะแกรงลวด)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 31,701.60 องค์การค้าของ สกสค. 31,701.60 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

4
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืให้ความ    

ยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูเครดิต
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 39,590.00 บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 39,590.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

5
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย         

สาขาชมุพร
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 6,955.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 6,955.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

6

จดัซื �อเครื�องคํานวณเลข ขนาดใหญ่   14

 หลกั ยี�ห้อ CASIO รุ่น DR-240TM 

(เพิ�มเติมของสาขาพหลโยธิน)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 5,028.00 บ.นามทอง จํากดั 5,028.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

7 จดัซื �อเครื�องคํานวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 4,254.00 บ.นามทอง จํากดั 4,254.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

8
เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�พร้อม

หมายเลขเพิ�มเติม
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
23,112.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
23,112.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

9
จ้างพิมพ์คูม่ือการประมลูขายบ้าน      

มือสองของธนาคาร ครั �งที� 2/2553
 - วิธีพิเศษ บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 288,900.00 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 288,900.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

10 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 6,516.30 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 6,516.30
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

11

จ้างซอ่มเปลี�ยนทอ่นํ �าในระบบ Booster 

Pump ชั �นดาดฟ้า อาคาร 1 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 -

ตกลงราคา

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.88 คอนโทรสซิสเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
56,710.00

บ.88 คอนโทรสซิสเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
56,710.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

12
จ้างพิมพ์ป้ายแบนเนอร์งานประมลูขาย

ทรัพย์สนิธนาคาร ครั �งที� 2/2553
 - ตกลงราคา บ.แอมซายน์ จํากดั 8,955.90 บ.แอมซายน์ จํากดั 8,955.90

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

13

จ้างเหมากั �นห้องเก็บอปุกรณ์บริเวณ

ด้านหลงัห้องประชมุ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 30,000.00 บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 30,000.00
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

14
เช่ารถยนต์เก๋ง ยี�ห้อ TOYOTA NEW  

VIOS1.5J  AUTO
 - วิธีพิเศษ

บ.ภทัรลสิซิ�ง จํากดั 

(มหาชน)
345,600.00

บ.ภทัรลสิซิ�ง จํากดั 

(มหาชน)
345,600.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

15
จ้างทําสายรัดธนบตัรชนิด 1,000 บาท 

และชนิด 500 บาท รุ่นใหม่
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส 

จํากดั
51,360.00

บ.เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส 

จํากดั
51,360.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

16

จ้างบริการพื �นที�สาํหรับใช้ออกงาน NPA

 GRAND SALE & HOME LOAN 2010

 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

 - วิธีพิเศษ สมาคมสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 441,910.00 สมาคมสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 441,910.00

เป็นการสนบัสนนุสมาคมในการ

ดําเนินงานด้านสื�อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

17 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาพทุธมณฑล  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
1,048.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
1,048.60

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

18
จ้างเหมากําจดัปลวก ประจําสาขา

นครสวรรค์ บ้านพกัพนกังาน และสํานกังาน

สาขาย่อยชยันาท

 - ตกลงราคา
บ.ฮั �นส์ เพส์ทคอนโทรล 

เซอร์วิส จํากดั
12,000.00

บ.ฮั �นส์ เพส์ทคอนโทรล 

เซอร์วิส จํากดั
12,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

19 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินทั�วไป  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 71,422.50 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 71,422.50
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

20
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบตัรรับคําขอกู้     

ฝ่ายกิจการสาขาภมูิภาค 1
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 25,412.50 บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 25,412.50

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

21

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ และแผน่ปลวิ

ประชาสมัพนัธ์การประมลูขายทรัพย์สนิ

ธนาคารฯ ครั �งที� 2/2553

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 26,204.30 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 26,204.30
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

22
จดัซื �อผงหมกึเลเซอร์ รุ่น Q7551A 

(P3005)
 - สอบราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร์ จํากดั
276,980.20

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร์ จํากดั
276,980.20 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

23
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาํหรับใช้กบั

เครื�องบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 140,598.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 140,598.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

24 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาํนกัพระราม 9  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
31,458.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
31,458.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

25
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื�อง,   

แคชเชียร์เช็ค สาขาสกลนคร
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
34,026.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
34,026.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

26
จดัซื �อผงหมกึ Samsung รุ่น ML-4050 

ML-D4550B
 - สอบราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั 393,225.00 บ.โฟนิกซ์ จํากดั 393,225.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

27
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นโครงการกิจกรรมไหว้พระ 9 วดั
 - ตกลงราคา

บ.สยามอินเตอร์

มลัติมีเดีย จํากดั 

(มหาชน)

107,000.00

บ.สยามอินเตอร์

มลัติมีเดีย จํากดั 

(มหาชน)

107,000.00
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

28

จ้างลงโฆษณาประกาศสรรหากรรมการ

ผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(หนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ)

 - ตกลงราคา หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ�ง 188,459.10 หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ�ง 188,459.10
เป็นผู้ ที�ดําเนินงานด้านสื�อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

29
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ประชาสมัพนัธ์อตัรา

ดอกเบี �ยเงินฝาก
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 11,232.33 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 11,232.33

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

30
จ้างจดัทําสปอตวิทย ุชดุโครงการ     

สวสัดิการภาครัฐ
 - ตกลงราคา คณุกาญจนา  เสาร์หงษ์ 8,000.00 คณุกาญจนา  เสาร์หงษ์ 8,000.00

เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

31 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาลาํลกูกา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
5,243.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

32 จ้างพิมพ์ Inkjet บน PVC Sticket  - ตกลงราคา บ.แอมซายน์ จํากดั 8,453.00 บ.แอมซายน์ จํากดั 8,453.00
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

33
จดัซื �อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมลู

กฎหมาย
 - ตกลงราคา

หจก.แอ็ดว๊านซ์ลกีลั

เทคโนโลยี
32,000.00

หจก.แอ็ดว๊านซ์ลกีลั

เทคโนโลยี
32,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

34

จ้างลงโฆษณาประกาศสรรหากรรมการ

ผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(หนงัสอืพิมพ์มติชน)

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 128,400.00 บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 128,400.00
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

35

จ้างลงโฆษณาประกาศสรรหากรรมการ

ผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(หนงัสอืพิมพ์ผู้จดัการ)

 - ตกลงราคา บ.เอเอสทีวีผู้จดัการ จํากดั 43,816.50 บ.เอเอสทีวีผู้จดัการ จํากดั 43,816.50
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

36

จ้างลงโฆษณาประกาศสรรหากรรมการ

ผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(หนงัสอืพิมพ์ประชาชาติ)

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 57,780.00 บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 57,780.00
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

37
จ้างลงโฆษณาประกาศสรรหากรรมการ        

ผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์     

(หนงัสือพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทเูดย์)
 - ตกลงราคา

บ.โพสต์ พบัลชิชิ�ง จํากดั 

(มหาชน)
106,058.40

บ.โพสต์ พบัลชิชิ�ง จํากดั 

(มหาชน)
106,058.40

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

38

จดัซื �อถงัดบัเพลงิชนิดนํ �ายาเหลวระเหย 

(ถงัเขียว) NON-CFC-BF-2000 ขนาด 

15 ปอนด์

 - ตกลงราคา
ร้านเชียงใหมเ่ซฟตี �แอนด์

เซอร์วิส
12,000.00

ร้านเชียงใหมเ่ซฟตี �แอนด์

เซอร์วิส
12,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

39

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Bloomberg 

BusinessWeek Thailand)

 - ตกลงราคา
บ.บางกอกสเตชั�น 

เน็ตเวิร์ค จํากดั
75,000.00

บ.บางกอกสเตชั�น 

เน็ตเวิร์ค จํากดั
75,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

40
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค และเช็ค     

กระแสรายวนั สาขาพทัยา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
8,453.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
8,453.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

41
จ้างลงโฆษณาประกาศสรรหากรรมกรรมการ

ผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์     

(หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและ The Nation)
 - วิธีพิเศษ

บ.เนชั�นมลัติมีเดีย กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน)
201,909.00

บ.เนชั�นมลัติมีเดีย กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน)
201,909.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์การ

ประมลูขายบ้านมือสอง ครั �งที� 2/2553 

(หนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ)

 - ตกลงราคา หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ�ง 94,229.55 หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ�ง 94,229.55
เป็นผู้ ที�ดําเนินงานด้านสื�อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์การ

ประมลูขายบ้านมือสอง ครั �งที� 2/2553 

(หนงัสอืพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)

 - ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากดั 53,928.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากดั 53,928.00
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์การ

ประมลูขายบ้านมือสอง ครั �งที� 2/2553 

(หนงัสอืพิมพ์มติชน)

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 32,100.00 บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 32,100.00
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

42
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

43

จ้างพิมพ์หนงัสอืรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้านธนาคาร 53 จงัหวดั

ขอนแก่น

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 41,730.00 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 41,730.00
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

44
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื�อง        

สาขาศรีราชา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
9,416.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
9,416.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

45
จ้างตดิตั �งงานระบบไฟฟ้า ขนาด 32 

Amp.3p ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

เคาน์เตอร์การเงิน เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ

 - ตกลงราคา
ศนูย์การค้า เดอะมอลล์ 

สาขาบางกะปิ
132,908.98

ศนูย์การค้า เดอะมอลล์ 

สาขาบางกะปิ
132,908.98

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

46
จดัซื �อกระดาษชําระม้วนใหญ่         
(แบ่ง 3 งวด)

 - ตกลงราคา
บ.แสตนดาร์ด เนอสซิ�ง

โพรดคั จํากดั
182,970.00

บ.แสตนดาร์ด เนอสซิ�ง

โพรดคั จํากดั
182,970.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

47
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจํานองห้องชดุเป็นประกนั
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
25,412.50

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
25,412.50

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

48
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน          

สาขาถนนจอมพล,สาขานครราชสมีา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
98,761.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
98,761.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

จ้างขนย้ายและติดตั �งเครื�อง ATM   

(ราคาไมร่วมภาษี)
 - ตกลงราคา

บ.บญุมามฟูอิงแอนด์  

สโตเรจ จํากดั
12,950.00

บ.บญุมามฟูอิงแอนด์  

สโตเรจ จํากดั
12,950.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จ้างขนย้ายและติดตั �งเครื�อง ATM  - ตกลงราคา
บ.ประพาส เซฟ 1996 

จํากดั
4,494.00

บ.ประพาส เซฟ 1996 

จํากดั
4,494.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

49
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

50 จดัซื �อเครื�องคํานวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 3,094.00 บ.นามทอง จํากดั 3,094.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

51
จ้างจดัทําสปอตวิทย ุชดุ "รักการออม

แจกไอเทมฟรี"
 - ตกลงราคา คณุกาญจนา  เสาร์หงษ์ 6,000.00 คณุกาญจนา  เสาร์หงษ์ 6,000.00

เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

52
จ้างพิมพ์สมดุรายการทรัพย์ NPA 

GRAND SALE & HOME LOAN 2010
 - ตกลงราคา

บ.โคโค แอดเวอร์ไทซิ�ง 

จํากดั
99,510.00

บ.โคโค แอดเวอร์ไทซิ�ง 

จํากดั
99,510.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

53 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 11,850.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 11,850.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

54
จดัซื �อเก้าอี �สาํนกังาน สาํหรับใช้ในงาน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบรุีรัมย์
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ�งมอลล์ 

จํากดั
105,000.00

บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ�งมอลล์ 

จํากดั
105,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

55
จดัซื �อเครื�องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบพิมพ์ 2

 ภาษา ยี�ห้อ โอลมิเปีย รุ่น Compact 5
 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 18,190.00 บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 18,190.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

56

จดัซื �ออปุกรณ์การกรองฝุ่ นและกลิ�นที�ใช้

กบัเครื�องฟอกอากาศชาร์ป รุ่น 

FU-S51TA

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 9,373.20 บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 9,373.20 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

57 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาบางใหญ่  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
1,048.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
1,048.60

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

58
จดัซื �ออปุกรณ์ BROTHER DRUM 

DR2025 FOR  MFC-7220
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
6,420.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
6,420.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

59
จ้างพิมพ์บตัรอนญุาตผา่นเข้า-ออก 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 48,150.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 48,150.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

60
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน 

(กระดาษตอ่เนื�อง)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
34,240.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
34,240.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

61
จ้างผลิตสปอตโทรทศัน์โครงการสวสัดกิาร

เงินกู้ เพื�อบคุคลากรภาครัฐ
 - วิธีพิเศษ บ.ยชูสู จํากดั 288,900.00 บ.ยชูสู จํากดั 288,900.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

62
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาเพชรบรุี   

ตดัใหม่
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
10,486.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
10,486.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

63 จดัซื �อชดุรับแขก  - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ�งมอลล์ 

จํากดั
24,985.00

บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ�งมอลล์ 

จํากดั
24,985.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

64 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 6,516.30 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 6,516.30
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ยี�ห้อ RICOH   รุ่น

 MP2000Le
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั
เดือนละ 2,100 

บาท (ไมร่วม Vat)

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั
เดือนละ 2,100 

บาท (ไมร่วม Vat)

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 สาขาถนนจอมพล

จ้างบริการเครื�องถ่ายเอกสาร ยี�ห้อ 

RICOH รุ่น MP2000Le
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั
แผ่นละ 0.35 บาท

 (ไมร่วม Vat)

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั
แผ่นละ 0.35 บาท

 (ไมร่วม Vat)

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 สาขาถนนจอมพล

66
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ และแผน่พบั โครงการ

เงินฝากธอส.-รักการออม
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 90,950.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 90,950.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

65
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

67

จ้างพิมพ์ 1.)แคชเชียร์เช็ค                

สาขาพทุธมณฑล 2.)แคชเชียร์เช็ค 

สาขาพระราม 6

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
8,388.80

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
8,388.80

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

68
จดัซื �อกระดาษ A4 80 แกรม ยี�ห้อ 

Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั
4,378.44

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั
4,378.44 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

69 จดัซื �อเครื�องใช้สาํนกังาน  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 166,247.29 บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 166,247.29 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

70
เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�พร้อม

หมายเลขเพิ�มเติม
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
69,336.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
69,336.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

71 จ้างผลติ Roll Up พร้อมโครงและกระเป๋า  - ตกลงราคา บ.แอมซายน์ จํากดั 80,892.00 บ.แอมซายน์ จํากดั 80,892.00
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

72 จดัซื �อเครื�องนบัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 189,830.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 189,830.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

73
จดัซื �อกระดาษ A4 80 แกรม ยี�ห้อ 

Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั
49,755.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั
49,755.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

74

จ้างเปลี�ยน PVC FILLING COOLING 

TOWER ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.บางกอกรีฟริก          

เจอเรชั�น จํากดั
192,065.00

บ.บางกอกรีฟริก          

เจอเรชั�น จํากดั
192,065.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

75 จดัซื �อโทรศพัท์ไร้สาย  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 5,874.30 บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 5,874.30 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

76
จดัซื �อเครื�องทําลายเอกสาร              

ยี�ห้อ DAHLE รุ่น 30404
 - ตกลงราคา บ.35 มาร์เก็ตติ �ง จํากดั 40,000.00 บ.35 มาร์เก็ตติ �ง จํากดั 40,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

77
จ้างทําหนงัสอื Pocket Book             

บ้านคือลมหายใจของชีวิต
 - ตกลงราคา บ.อะโกร มีเดีย จํากดั 123,050.00 บ.อะโกร มีเดีย จํากดั 123,050.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

78
จดัซื �อเครื�องคํานวณเลข (สาขาถนน

จอมพล จ.นครราชสมีา)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 14,696.00 บ.นามทอง จํากดั 14,696.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

79
จ้างซอ่มเปลี�ยนอะไหล่เครื�องปรับอากาศ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอบุลราชธานี
 - ตกลงราคา

บ.สากลแอร์ไฮเทค       

เซ็นเตอร์ จํากดั
72,000.00

บ.สากลแอร์ไฮเทค       

เซ็นเตอร์ จํากดั
72,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

80

จดัซื �อวสัดอุปุกรณ์ (กญุแจคล้องหว่งสั �น

ทองเหลอืงชบุ,กญุแจคล้องหว่งยาว

ทองเหลอืงชบุ,กญุแจลกูบิดหวักลมส

แตนเลส)

 - ตกลงราคา บ.มิตรอภยั จํากดั 7,925.62 บ.มิตรอภยั จํากดั 7,925.62 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

81

จดัซื �อพสัดเุครื�องเขียนแบบพิมพ์ (เครื�อง

เหลาดินสอ,หว่งพลาสติก ขนาด 5/8,

หว่งพลาสติก ขนาด 1/2)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 1,984.50 องค์การค้าของ สกสค. 1,984.50 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

82
จดัซื �อเครื�องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น ยี�ห้อ 

SANYO รุ่น SWC-M20HCR
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,600.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,600.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

83
จดัซื �อผ้าหมกึ Encoder ยี�ห้อ UNISYS 

รหสัสนิค้า 03-7077872
 - ตกลงราคา

บ.ไอเอสเอส เรลโซลชั�น 

จํากดั
6,420.00

บ.ไอเอสเอส เรลโซลชั�น 

จํากดั
6,420.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

84
จดัซื �อโทรศพัท์ไร้สาย PANASONIC   รุ่น

 KX-TG2338 (พร้อมอปุกรณ์)
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 29,253.80 บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 29,253.80 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

85
จดัซื �อเครื�องบนัทกึเสยีง SONY             

รุ่น ICD-SX-850 (สดีํา)
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 14,445.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 14,445.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

86
จดัซื �อชดุกาแฟ Royal Bone China 

พร้อมสกรีนโลโก้
 - ตกลงราคา

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั 

(มหาชน)
92,400.00

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั 

(มหาชน)
92,400.00 เป็นผู้ผลติและจําหนา่ยโดยตรง

87
จ้างก่อสร้างบธูงาน NPA GRAND 

SALE 2010
 - วิธีพิเศษ

บ.มนัส์ อีเว้นท์            

ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั
305,803.86

บ.มนัส์ อีเว้นท์            

ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั
305,803.86

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

88 จดัซื �อเครื�องเสยีงพร้อมลาํโพง  - ตกลงราคา ร้านชมุพลอิเลก็โทรนิคส์ 29,992.10 ร้านชมุพลอิเลก็โทรนิคส์ 29,992.10 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

89 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์           

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
3,790.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์           

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
3,790.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

90
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาห้าแยก  

ปากเกร็ด
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
2,097.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
2,097.20

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

91
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย         

สาขาราชดําเนิน
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 3,103.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 3,103.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

92
จ้างผลิตสปอตภาพยนต์โฆษณาสินเชื�อที�อยู่

อาศยัของธนาคาร (ชดุโครงการสวสัดิการเงินกู้

เพื�อบคุคลากรภาครัฐ)

 - วิธีพิเศษ
บ.มีเดียพ้อยท์             

โปรดกัชั�น จํากดั
235,400.00

บ.มีเดียพ้อยท์             

โปรดกัชั�น จํากดั
235,400.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

93
จดัซื �อตลบัหมกึเครื�องโทรสาร           

ยี�ห้อ Brother TN-3145
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากดั 7,447.20 บ.สหธุรกิจ จํากดั 7,447.20 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

94
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย         

สาขาภเูก็ต
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,564.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,564.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

95

จ้างลงโฆษณาใน Home Classified 

สาํหรับงาน NPA GRAND SALE & 

Home Lone 2010

 - ตกลงราคา สมาคมสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 53,500.00 สมาคมสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 53,500.00
เป็นผู้ ที�ดําเนินงานด้านสื�อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

96
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คและแคชเชียร์เช็ค

ตอ่เนื�อง สาขาแพร่ สาขายอ่ยนา่น
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
11,513.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
11,513.20

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

97
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย         

สาขาชลบรุี
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,564.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,564.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

98
จ้างผลติสปอตโทรทศัน์โครงการ        

เงินฝากธอส-รักการออม
 - วิธีพิเศษ บ.สนกุคิด มีเดีย จํากดั 300,000.00 บ.สนกุคิด มีเดีย จํากดั 300,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

99
จดัซื �อตู้รางเลื�อนพร้อมติดตั �ง ยี�ห้อ 

LUCKY รุ่น IEM-100
 - ตกลงราคา หจก.อิสานเฟอร์นิเจอร์ 82,000.00 หจก.อิสานเฟอร์นิเจอร์ 82,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

100
จดัซื �อรถเข็นเอกสาร 2 ชั �น ยี�ห้อ JUMBO

 รุ่น NP-220
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากดั 10,165.00 บ.เจนบรรเจิด จํากดั 10,165.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

101
จ้างบํารุงรักษาระบบนํ �าของ COOLING 

TOWER ธนาคารฯ สํานกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.แอล เอส พี สยาม      

อินเตอร์เทรด จํากดั
165,000.00

บ.แอล เอส พี สยาม      

อินเตอร์เทรด จํากดั
165,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

102
จดัซื �อวสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า                 

(หลอดฟอูอเรสเซนต์)
 - ตกลงราคา

บ.รุ่งเกษม อินเตอร์        

เนชั�นแนล จํากดั
3,477.50

บ.รุ่งเกษม อินเตอร์        

เนชั�นแนล จํากดั
3,477.50 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

103
จดัซื �อกระดาษความร้อนสาํหรับเครื�อง 

INNET QMS
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
74,900.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
74,900.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

104
จดัซื �อโทรศพัท์สาํนกังาน ยี�ห้อ Siemens

 รุ่น Euroset 5005
 - ตกลงราคา

บ.อาร์ ที บี เทคโนโลยี 

จํากดั
59,920.00

บ.อาร์ ที บี เทคโนโลยี 

จํากดั
59,920.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

105 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,275.10 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,275.10
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

106
เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�พร้อม

หมายเลขเพิ�มเติม
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
38,520.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
38,520.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

107 จดัซื �อถ่านอลัคาไลน์ AA,AAA  - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 18,725.00 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 18,725.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

108
จดัซื �อไส้ปากกาทองเหลอืง ยี�ห้อ 

Flamingo เบอร์ 991 สนีํ �าเงิน
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

 จํากดั
909.50

บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

 จํากดั
909.50 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

109 จดัซื �อหลอดไฟ Black-Light รุ่น LD-1  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 10,700.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 10,700.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

110
จดัซื �อปลั�กไฟฟ้าชนิด 3 ขา 6 จดุ       

ยาว 5 เมตร ยี�ห้อ STONY
 - ตกลงราคา

หจก.เอส.วี.เอส. 

คอมพิวเตอร์
12,037.50

หจก.เอส.วี.เอส. 

คอมพิวเตอร์
12,037.50 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

111 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาเชียงใหม่  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
19,260.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
19,260.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

112
จดัซื �อแฟ้มสนักว้าง ขนาด 3 นิ �ว (666) 
(แบ่ง 4 งวด)

 - ตกลงราคา บ.ชยัมั�นคง (1995) จํากดั 84,744.00 บ.ชยัมั�นคง (1995) จํากดั 84,744.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

113 จดัซื �อแฟ้มสนักว้าง ขนาด 2 นิ �ว (655)  - ตกลงราคา บ.ชยัมั�นคง (1995) จํากดั 21,186.00 บ.ชยัมั�นคง (1995) จํากดั 21,186.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

114
จดัซื �อกระดาษบวกเลขขนาด 2 1/4 นิ �ว 
(แบ่ง 3 งวด)

 - ตกลงราคา
บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ 

จํากดั
30,816.00

บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ 

จํากดั
30,816.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

115
จดัซื �อผ้าหมกึ EPSON RIBBON         

รุ่น LQ-590
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร์ จํากดั
39,322.50

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร์ จํากดั
39,322.50 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

116
จดัซื �อกระดาษชําระม้วนเลก็ ยี�ห้อ เซลลอ็กซ์ 

สเปเชียล แพค็ 6 ม้วน บรรจ ุ120 ม้วน/หีบ 
(แบ่ง 4 งวด)

 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 46,224.00 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 46,224.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

117 จดัซื �อถงุใสธ่นบตัร รหสั GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ �ง จํากดั 26,750.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติ �ง จํากดั 26,750.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

118 จดัซื �อผงหมกึเครื�องโทรสาร รุ่น TN-2150  - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 173,875.00 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 173,875.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

119 จดัซื �อผงหมกึเครื�องโทรสาร รุ่น TN-2025  - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 52,162.50 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 52,162.50 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

120 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 22,840.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 22,840.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

121

จ้างซอ่มเปลี�ยนอะไหลเ่ครื�องปรับอากาศ

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์   สาขา

เชียงใหม่

 - ตกลงราคา

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชั�นแนล 

(ประเทศไทย) จํากดั

41,088.00

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชั�นแนล 

(ประเทศไทย) จํากดั

41,088.00
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

122
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร   

(ในนิตยสารรายเดือน Stock focus)
 - ตกลงราคา

บ.เอสอาร์พี มีเดีย      

คอร์ปอเรชั�น จํากดั
40,000.00

บ.เอสอาร์พี มีเดีย      

คอร์ปอเรชั�น จํากดั
40,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

123 จดัซื �อซองพลาสติกใสส่มดุคูฝ่าก  - ตกลงราคา ร้าน ศิลปกิจ 18,190.00 ร้าน ศิลปกิจ 18,190.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

124

จ้างบริการบํารุงรักษาและแก้ไขซอ่มแซม

เครื�องนบัธนบตัร ยี�ห้อ AMROTEC รุ่น 

AM-60 CSD

 - ตกลงราคา

บ.คอลลี�ย์ อินเตอร์

แนชชั�นแนล (ไทยแลนด์)

 จํากดั

31,565.00

บ.คอลลี�ย์ อินเตอร์

แนชชั�นแนล (ไทยแลนด์)

 จํากดั

31,565.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

125
จดัซื �อกลอ่งเอกสารฝาครอบ         

(แบ่ง 3 งวด)
 - ตกลงราคา หจก.แอ๊คชั�นแพค 64,200.00 หจก.แอ๊คชั�นแพค 64,200.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

126
จดัซื �อถ้วยกรวยกระดาษ ขนาดบรรจ ุ

4,500 ใบ/หีบ
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 77,575.00 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 77,575.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

127
จดัซื �อเครื�องคํานวณเลข ขนาดเลก็     12

 หลกั ยี�ห้อ Casio รุ่น DJ-120TG
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 2,300.00 บ.นามทอง จํากดั 2,300.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

128
จดัซื �อถงุพลาสติก ชนิดร้อนใส        

ขนาด 16' x 26'
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 13,054.00 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 13,054.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

129
จดัซื �อเครื�องคํานวณเลข ขนาดเลก็     14

 หลกั ยี�ห้อ CASIO รุ่น DJ-240
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 1,740.00 บ.นามทอง จํากดั 1,740.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

130
เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�พร้อม

หมายเลขเพิ�มเติม
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
46,224.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
46,224.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

131
จ้างผลติและติดตั �งตู้ครอบเครื�อง ATM 

(แบบตั �งลอย) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - วิธีพิเศษ

บ.แอมสตาร์        

(ประเทศไทย) จํากดั
294,250.00

บ.แอมสตาร์        

(ประเทศไทย) จํากดั
294,250.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

132
จดัซื �อรถจกัรยานยนต์ ยี�ห้อ HONDA รุ่น 

 NC110 BX(A) พร้อมทะเบียน+พรบ
 - ตกลงราคา

บ.ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ 

จํากดั
45,000.00

บ.ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ 

จํากดั
45,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

133
จ้างซอ่มแซมพร้อมทําสีโต๊ะทํางาน ชั �น 10 

อาคาร 2 ฝ่ายบริหารความเสี�ยง ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สํานกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.หนึ�งสยามเฟอร์นิชิ�ง 

จํากดั
50,000.00

บ.หนึ�งสยามเฟอร์นิชิ�ง 

จํากดั
50,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

134 จ้างทํากระเป๋ากลอ่งเอนกประสงค์  - วิธีพิเศษ บ.จิงเฉิง จํากดั 262,500.00 บ.จิงเฉิง จํากดั 262,500.00
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

135 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินทั�วไป  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 48,685.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 48,685.00
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

136

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม (คําขอจดทะเบียน

สทิธิและนิติกรรม (ท.ด.1),หนงัสอื

สญัญาจํานองที�ดินเป็นประกนั (ท.ด.15)

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 80,250.00 บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 80,250.00
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

137
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําขอรับเงินกู้    
(แบ่ง 2 งวด)

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 96,300.00 บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 96,300.00
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

138
จ้างพิมพ์ซองนํ �าตาลขนาด 9" x 12 ¾" 

สนญ. (แบ่ง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
107,000.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
107,000.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

139 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญากู้ เงิน  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 121,980.00 บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 121,980.00
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

140
จ้างพิมพ์ซองนํ �าตาลขนาด 10" x 15" 

สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
123,050.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
123,050.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

141
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากประจํา

สนิเคหะ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
96,300.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
96,300.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

142
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก     

ออมทรัพย์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
171,200.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

143 จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากประจํา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
96,300.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
96,300.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

144
จดัซื �ออปุกรณ์ BROTHER DRUM 

DR3115 FOR MFC-8460
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
11,556.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
11,556.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

145
จ้างจดัทําสาํเนา DVD พร้อมปก        

และบรรจกุลอ่ง
 - ตกลงราคา คณุวิมาลนิ  แตงเนียม 14,000.00 คณุวิมาลนิ  แตงเนียม 14,000.00

เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

146

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร   

(จดังานสมัมนา "นโยบายเศรษฐกิจ  

การคลงั และการลงทนุในตลาดทนุไทย

ครึ�งหลงัปี 2553")

 - ตกลงราคา นสพ.ขา่วหุ้นธุรกิจรายวนั 53,500.00 นสพ.ขา่วหุ้นธุรกิจรายวนั 53,500.00
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

147
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื�อง        

สาขาบรุีรัมย์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
9,416.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
9,416.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

148
จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร "ซุบซิบ")
 - ตกลงราคา

บ.สยามอินเตอร์

มลัติมีเดีย จํากดั 

(มหาชน)

21,400.00

บ.สยามอินเตอร์

มลัติมีเดีย จํากดั 

(มหาชน)

21,400.00
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

149

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจํานองเป็นประกนั,ห้องชดุเป็น

ประกนั

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
97,637.50

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
97,637.50

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

150

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรองการ

หกัภาษี ณ ที�จ่าย ตาม ม.50 ทวิ        

แหง่ประมวลรัษฎากร

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั 48,150.00 บ.คอมฟอร์ม จํากดั 48,150.00
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

151
จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว               

สาํนกังานใหญ่ (แบ่ง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
48,150.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
48,150.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

152

จดัซื �อกล้องดิจิตอล ยี�ห้อ CANON 500D

 (Kiss x 3)+เลนส์ 18-55 mm.(พร้อม

อปุกรณ์)

 - ตกลงราคา บ.นฤมิต เทรดดิ �ง จํากดั 50,000.00 บ.นฤมิต เทรดดิ �ง จํากดั 50,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ



20

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จดัซื �อแก้วใสทรงกลม 1B00710 ROCK

 และจานรองแก้วนํ �า 1P00911 

COASTER

 - ตกลงราคา
บ.โอเชียนกลาส จํากดั 

(มหาชน)
12,634.56

บ.โอเชียนกลาส จํากดั 

(มหาชน)
12,634.56 เป็นผู้ผลติและจําหนา่ยโดยตรง

จดัซื �อชดุกาแฟ Royal Bone China 

พร้อมสกรีนโลโก้
 - ตกลงราคา

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั 

(มหาชน)
85,316.00

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั 

(มหาชน)
85,316.00 เป็นผู้ผลติและจําหนา่ยโดยตรง

154
จ้างเป็นที�ปรึกษาด้านการสอบสวน    

ของธนาคารฯ
 - วิธีพิเศษ บ.สมบตัิ ลกีลั จํากดั 256,800.00 บ.สมบตัิ ลกีลั จํากดั 256,800.00

เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

155

จ้างตกแตง่บธูและประชาสมัพนัธ์ 

พร้อมบริการเช่าพื �นที� งานมหกรรมบ้าน 

ธอส.(โคราช)

 - วิธีพิเศษ
บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
239,979.60

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
239,979.60

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

156

จดัซื �อเครื�องนบัธนบตัรแบบตั �งโต๊ะ ยี�ห้อ 

LAUREL รุ่น J-778 สามารถตรวจสอบ

ธนบตัรปลอมโดยใช้แสง UV และตรวจ

หมกึแมเ่หลก็ (Magnetism)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 58,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 58,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

157
จดัซื �อกระดาถ่ายเอกสาร A3/80 แกรม ,

กระดาษถ่ายเอกสาร B4/80 แกรม,กระดาษ

ถ่ายเอกสาร F14/80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั
28,462.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั
28,462.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

153
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

158

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม (ใบเสร็จรับเงิน      

คา่เช่า,กระดาษตอ่เนื�องขนาด            

15" x 11",กระดาษตอ่เนื�องขนาด       

9.5" x 11")

 - ตกลงราคา
บ.เจอเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
56,710.00

บ.เจอเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
56,710.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

159

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม (ใบสําคญัการบนัทกึบญัชี,

การ์ดบญัชียอ่ย-เงินยืมทดรอง,ใบคําขอซื �อตรา

สาร,หนงัสือมอบอํานาจ (ที�ดิน),บนัทกึการขอ

เปลี�ยนแปลงการกู้ เงิน)

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 110,745.00 บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 110,745.00
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

160
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบถอนเงิน,ใบฝาก

เงิน,ใบนําสง่ชําระหนี �เงินกู้  (ด้วยเช็ค)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
161,570.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
161,570.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

161
จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(หนงัสอืพิมพ์สยามวิเคราะห์ รายเดือน)
 - ตกลงราคา

หนงัสอืพิมพ์สยาม

วิเคราะห์
48,000.00

หนงัสอืพิมพ์สยาม

วิเคราะห์
48,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์


